
Møteprotokoll

Utvalg: Fellesnemnda Indre Fosen kommune
Møtested: Storsalen, Rådhuset i Rissa
Dato: 24.11.2016
Tid: 12:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn Funksjon Representerer
Steinar Saghaug Leder LE-H
Bjørnar Buhaug Medlem LE-SP
Ove Vollan Ordfører RI-HØ
Liv Darell Medlem RI-SP
Bjørn Vangen Medlem RI-HØ
Linda Renate Lutdal Medlem LE-H
Per Kristian Skjærvik Medlem RI-AP
Knut Ola Vang Medlem LE-AP
Merethe Kopreitan Dahl Medlem LE-AP
Line Marie Rosvold Abel Medlem LE-V
Tormod Overland Medlem RI-FRP
Reidar Gullesen Medlem RI-V
Harald Fagervold Medlem RI-PP
Jon Normann Tviberg Medlem LE-KRF
Kurt Håvard Myrabakk Medlem LE-FRP
Per Brovold Medlem RI-SV
Odd - Arne Sakseid Medlem RI-KRF
Rannveig Skansen Medlem LE-SV

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn Funksjon Representerer
Camilla Sollie Finsmyr MEDL LE-SP
Maria Husby Gjølgali MEDL RI-AP
Vegard Heide MEDL RI-MDG

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Raymond Balstad Camilla Sollie Finsmyr LE-SP
Tora Heide Vegard Heide RI-MDG

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Vigdis Bolås Rådmann
Sissel Grimsrud Prosjektmedarbeider Rissa
Kjersti Lerstad Prosjektmedarbeider Leksvik



Merknader:
Ingen merknader til innkalling og dermed godkjent. 

En representant fra Fosna-Folket var tilstede under møtet.

Ledergruppen for Indre Fosen presenterte seg:
 Arealsjef, Siri Vannebo
 Helse- og omsorgssjef, Hilde Anhanger Karlsen
 Kultursjef, Kine Larsen Kimo (presentert tidligere)
 Oppvekstsjef, Finn Yngvar Benestad
 Personal- og kommunikasjonssjef, Ola Andreas Stavne
 Økonomisjef, Ørjan Dahl (var opptatt i møte denne dagen)
 Leder Fosen IKT, Robert Karlsen



Ny sak behandlet 14.11.2016:
Fellesnemndas medlemmer svarte per e-post på denne hastesaken (i forkant av møtet):

PS 44/16



Behandling: 

Enstemmig som innstillingen. 

Fellesnemndas vedtak:

1. Finansieringsplan for omstillingsprogrammet Indre Fosen kommune vedtas som framlagt 
med egenandel fra Indre Fosen kommune på kr 9.000.000, over seks år. Egenandelen 
kan både være midler og arbeidstimer, fordelingen mellom disse må vurderes og 
eventuelt innarbeides i næringsbudsjettet for Indre Fosen kommune.

2. Fellesnemda vedtar at Indre Fosen kommune søker staten, ved Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet, om ekstraordinære omstillingsmidler i henhold til 
omstillingsplanens finansieringsplan.

Orienteringssaker:

Økonomi- og handlingsplan 2018 - 2020 v/ prosjektleder Vigdis Bolås













Bjørnar Buhaug (LE-SP) stilte prosjektleder spørsmål om det er tatt høyde for rentekostnader?
Svar: Signalet er at rentene går litt opp, men det er vanskelig å spå frem i tid. 
Det legges opp til å betale mer i minimumsavdrag på lån i begge kommuner i 2017.

Kurt Myrabakk (LE-FRP):
Jeg utfordrer administrasjonen til å legge en plan for å ta vare på de byggene vi planlegger å 
bygge.

Rapportering prosjektbudsjett v/ prosjektleder Vigdis Bolås
Regnskapsrapport pr 24.11.2016 viser at kr 1 076 000 er utgiftsført. 
Litt over 20 millioner er disponert av disponible.
Brukt 3,2 millioner av midler til omstillingsprogrammet til næringslivet.
For 2016 har omstillingsprogrammet kr 3,7 mill disponibelt.

Knut Ola Vang (LE-AP):
Kan vi få en oppdatering på fremtidige IKT-kostnader, inkludert arkiv? 
Prosjektleder estimerte at dette ligger på ca. 8 millioner kr. 

I møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) utfordret vi de til å bidra med 
midler. Det ble klart at de ikke har tatt høyde for disse kostnadene. 
Det kan være lurt å sende en politisk henvendelse til KMD vedrørende dette, gjerne i fellesskap 
med de andre kommunene i samme løp. 

Mulig vi må omdisponere litt av sammenslåingsbudsjettet.
Det er nedsatt ei arbeidsgruppe som jobber med disse spørsmålene nå. 



Per Brovold (RI-SV):
Nesten alle omstillingsmidlene i Stavanger gikk til IKT i Sandefjord-sammenslåingen.

Rapportering arbeidsgruppene v/ ledere politiske arbeidsgrupper og prosjektleder

Møte 3.11.2016 med alle administrative arbeidsgrupper
Gruppene arbeider med en omstillingsplan som skal leveres til prosjektleder innen 30.11.2016.
Dette bearbeides i administrasjonen og legges frem for fellesnemnda 15.12.2016.

Kurt Myrabakk (LE-FRP) stilte spørsmål om en forventet fremdrift av prosessen videre med 
arealutvalg.
Dette vil det bli orientert om i neste fellesnemndsmøte. 
Tone Vikstrøm er ansatt som arealplanlegger i Indre Fosen.

Videregående skole v/ Ove Vollan (RI-H):
Gruppa har ca. 1 møte i uka
Kontakt med leder på fylket og prosjektleder. Koordinerer de utfordringene som skal avgjøres. 
Viktig at IF er med på utredningen (tomt, næringsliv, frivillighet).
Tomtebefaringsmøte. 

NORIS og Kroa Produkter v/ Steinar Saghaug (LE-H):
Møte med styreledere, tillitsvalgte, verneombud og arbeidsgruppens medlemmer.
Utredning av en sammenslåing av bedriftene. Vil komme en sak på dette i 2017.

Info leder/nestleder

- Har hatt besøk av KMD med spørsmål om hvordan vi har lagt til rette for prosessen. 
De setter pris på hvordan vi har jobbet, og graden av involvering.

- Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen er på høring. Den ser bra ut, så det sendes en 
tilbakemelding om det. Flere i Indre Fosen har vært involvert i rulleringen.

- Vei over Kråkmo. Fylkeskommunen bidrar. 

- Vann i Vanvikan. Behøver 200.000 kr til utredning. 

- Mulig kveldsmøte i formannskapet 26.01.2017.

- Feiing og tilsyn. 
Leder og nestleder undersøker om det er andre muligheter for fremtidig organisering enn 
dagens. 

Møtet ble avsluttet kl. 14:27.



Saksnr Sakstittel Lukket
Saker til behandling i Fellesnemda

PS 40/16 Politisk organisering fra 01.01.2017, med unntak av 
næringsarbeid

PS 41/16 Politisk organisering av næringsarbeid fra 01.01.2017
PS 42/16 Delegasjonsreglement Indre Fosen 2017
PS 43/16 Indre Fosen kommune - Fosen Helse IKS

Referatsaker i Fellesnemda
RS 1/16 Møteprotokoll - Kulturutvalget Indre Fosen - 01.09.16
RS 2/16 Møteprotokoll - Kulturutvalget Indre Fosen - 12.10.16

Ekstrasak: 
PS 44/16 
Finansieringsplan omstillingsprogram for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen 2017-2022





Saker til behandling i Fellesnemda

PS 40/16 Politisk organisering fra 01.01.2017, med unntak av næringsarbeid

Prosjektleders innstilling:

1. Fellesnemnda endres, fra 01.01.2017, fra å være 21 medlemmer til 48 medlemmer, som 
er dagens to kommunestyrer. 

2. Politisk organisering fra 01.01.2017 vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 24.11.2016

Behandling:

Bjørnar Buhaug (LE-SP) stilte spørsmål til fellesnemndas ledere:
Hva skjer med medlemmene i komiteene i Leksvik som i dag ikke er med i kommunestyret. 
Hva skjer med disse i de nye utvalgene?

Ove Vollan (RI-H):
Er det noen av disse som ikke ønsker å sitte i utvalg? 
Det er viktig at vi setter i gang valgnemnda med en gang etter dette møtet, slik at vi kan foreta 
valg i desembermøtet.

Jon Normann Tviberg (LE-KRF): 
Kommunestyret må også være med på strategiplaner.

Per Brovold (RI-SV):
Felles møte Kontrollutvalget i Leksvik og Rissa 17.01.2017.

Knut Ola Vang (LE-AP):
Positiv til utvidelse av fellesnemnda. Det har vært en utfordring med deltakelse og engasjement 
nedover i gruppene. 

Er det tenkt på forholdet mellom posisjon og opposisjon?

Steinar Saghaug (LE-H):
Gruppeledere i alle partier setter seg ned og kommer frem til en felles enighet som kan 
videreformidles til valgnemnda. Leder i fellesnemnda igangsetter dette. 

Line Marie Rosvold Abel (LE-V):
Problematikk i forhold til møter i utvalg. Hvilke saker skal legges til kommunestyrene?
Vi bør konstituere kommunestyrene inn i fellesnemnda, men vi bør vente med å etablere de 
andre utvalgene til høsten 2017, da vi uansett må ha en omorganisering.

Ove Vollan (RI-H):
Sitter du i formannskapet kan du ikke sitte i utvalg. De opprinnelige komiteene legges ned. 

Per Kristian Skjærvik (RI-AP):
Observatører inn i de nye utvalgene?

Vigdis Bolås (prosjektleder):



Dagens to delegasjonsreglement skal gjelde kun for de sakene som gjelder den enkelte 
kommune. Det nye delegasjonsreglementet skal brukes i de sakene som handler om Indre Fosen 
kommune. 
Dette er sjekket ut med jurister hos fylkesmannen i forhold til avtaleverk og lovverk. De var 
positive til dette. Sakene må behandles i begge kommunestyrene.

Line Marie Rosvold Abel (LE-V):
Hvordan skal vi ha orden på hva som skal i fellesskapet og i hver sin kommune? 

Steinar Saghaug (LE-H):
Leder, nestleder og administrasjonen må finne ut dette sammen. 

Tora Heide (RI-MDG):
I  saker som handler om kun Leksvik eller Rissa er det kun representantene fra disse 
kommunene som kan stemme. 

Enstemmig som innstillingen.

Endelig vedtak:

1. Fellesnemnda endres, fra 01.01.2017, fra å være 21 medlemmer til 48 medlemmer, som er 
dagens to kommunestyrer. 

2. Politisk organisering fra 01.01.2017 vedtas som framlagt.

PS 41/16 Politisk organisering av næringsarbeid fra 01.01.2017

Prosjektleders innstilling:

Alternativ 1: Næringsarbeid organiseres politisk som et kommunalt foretak fra 01.01.2017. Det 
foreslås at styret i det kommunale foretaket består av 6 politikere og 4 styremedlemmer fra 
næringsliv / landbruk fra begge kommuner. 

Alternativ 2: Næringsarbeid organiseres politisk i et næringsutvalg fra 01.01.2017. 
Næringsutvalget skal bestå av 6 politikere.

Andre alternativer: Andre former for organisering kan være aktuelle å vurdere for næringsarbeid 
fra 01.01.2018. Aktuelle organisasjonsformer skal utredes fram mot september 2017, før 
konstituering av kommunestyret for Indre Fosen kommune gjennomføres.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 24.11.2016

Behandling:

På forhånd hadde fellesnemndas medlemmer fått tilsendt samlede innspill fra næringslivet. 
Disse ble også delt ut i møtet:



























Knut Ola Vang (LE-AP) fremmet skriftlig tilleggsforslag, nytt punkt 2 og 3, til 
innstillingen:
2. Innen utgangen av 2017 skal driften av Indre Fosen Utvikling evalueres.
3. Andre former for næringsarbeid utredes frem mot september 2017, og organisering av 
næringsarbeid fra og med 1. januar 2018 vedtas høsten 2017. 

Innspill fra Liv Darell (RI-SP):
Servicenæringen bør være representert i styret i det kommunale foretaket.
Noen bør utfordre servicenæringen til samorganisering, slik at det kan være representert i Indre 
Fosen utvikling. 

Tormod Overland (RI-FRP):
Det bør tas en gjennomgang av resultatet av hva ressursene brukes til i forhold til resultat
Det må pekes på evt. muligheter for innsparing.

Per Brovold (RI-SV):
Politikere kan ikke lenger være med i kommunale foretak, p.g.a. habilitetsspørsmål, hvis den 
nye kommuneloven går igjennom Vi vet mer om dette om 1 år. 



Prosjektleder trakk sitt alternativ 2 i sin innstilling.

Votering prosjektleders alternativ 1, med punkt 1:
Enstemmig vedtatt

Votering nytt punkt 2:
Enstemmig vedtatt.

Votering nytt punkt 3:
Enstemmig vedtatt. 

Endelig vedtak:

1. Næringsarbeid organiseres politisk som et kommunalt foretak fra 01.01.2017. Det foreslås at 
styret i det kommunale foretaket består av 6 politikere og 4 styremedlemmer fra næringsliv / 
landbruk fra begge kommuner.
2. Innen utgangen av 2017 skal driften av Indre Fosen Utvikling evalueres.
3. Andre former for næringsarbeid utredes frem mot september 2017, og organisering av 
næringsarbeid fra og med 1. januar 2018 vedtas høsten 2017. 

PS 42/16 Delegasjonsreglement Indre Fosen 2017

Prosjektleders innstilling:

Alternativ 1: Næringsarbeid organiseres politisk som et kommunalt foretak fra 01.01.2017. 
Delegasjonsreglementet, uten næringsutvalg, men med kommunalt foretak, vedtas som framlagt. 
Vedtekter for det kommunale foretaket vedtas som framlagt.

Alternativ 2: Næringsarbeid organiseres politisk i et næringsutvalg fra 01.01.2017. 
Delegasjonsreglementet, inkludert næringsutvalg, vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 24.11.2016

Behandling:

Prosjektleder påpekte en feil i delegasjonsreglementets side 8: Ta bort ordet «kultursektoren» 
under Oppvekstutvalget. 

Prosjektleder trekker sitt alternativ 2 i innstillingen.

Enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Næringsarbeid organiseres politisk som et kommunalt foretak fra 01.01.2017. 
Delegasjonsreglementet, uten næringsutvalg, men med kommunalt foretak, vedtas som framlagt. 
Vedtekter for det kommunale foretaket vedtas som framlagt.



PS 43/16 Indre Fosen kommune - Fosen Helse IKS

Prosjektleders innstilling:

1. Leksvik og Rissa kommuner sier opp sin deltakelse i Fosen Helse IKS fra 1.1.2017, med 
virkning fra 1.1.2018. 

2. Administrasjonen i Indre Fosen kommune gis mandat til å utarbeide et tilsvarende tilbud 
for innbyggerne i den nye kommunen.

3. Det legges vekt på at Indre Fosen kommune skal opprettholde og videreutvikle gode 
samarbeidsordninger innenfor fagfeltet på Fosen. 

Saksprotokoll i Fellesnemnda Indre Fosen kommune - 24.11.2016

Behandling:

Skriftlig forslag til ny innstilling fra Ove Vollan (RI-H):
1. Leksvik og Rissa kommuner sin deltagelse i Fosen Helse IKS vurderes innen 30.06.2017, på 
bakgrunn av forutgående dialog og prosess med Fosen Helse IKS og de øvrige 
deltagerkommunene. Dersom det ikke fremkommer nye vesentlige momenter i prosessen legges 
det til grunn at avtalen sies opp med virkning fra 01.07.18.

2. Administrasjonen i Indre Fosen kommune gis mandat til parallelt å utarbeide et alternativt 
tilbud for innbyggerne i den nye kommunen.

3. Det legges vekt på at Indre Fosen kommune skal opprettholde og videreutvikle gode 
samarbeidsordninger innenfor fagfeltet på Fosen.

Per Kristian Skjærvik (RI-AP):
Evaluere nytten av Fosen Helse IKS i dag? Hvordan håndterer de en eventuell nytenking?
Er det rimeligere for oss? Får vi bedre tjenester, større fagmiljø?

Bjørnar Buhaug (LE-SP):
Leksvik mangler jordmorberedskap og følgetjeneste. Ønsker samme tilbud i Indre Fosen 
kommune. 

Votering ny innstilling med utsettelsesforslag:
14 for og 6 mot og dermed vedtatt.

De som stemte imot var:
Liv Darell (RI-SP), Bjørn Vangen (RI-H), Kurt Myrabakk (LE-FRP), Tormod Overland (RI-
FRP), Harald Fagervold (RI-PP), Per Brovold (RI-SV).

Endelig vedtak:



1. Leksvik og Rissa kommuner sin deltagelse i Fosen Helse IKS vurderes innen 30.06.2017, på 
bakgrunn av forutgående dialog og prosess med Fosen Helse IKS og de øvrige 
deltagerkommunene. Dersom det ikke fremkommer nye vesentlige momenter i prosessen legges 
det til grunn at avtalen sies opp med virkning fra 01.07.18.

2. Administrasjonen i Indre Fosen kommune gis mandat til parallelt å utarbeide et alternativt 
tilbud for innbyggerne i den nye kommunen.

3. Det legges vekt på at Indre Fosen kommune skal opprettholde og videreutvikle gode 
samarbeidsordninger innenfor fagfeltet på Fosen.



Referatsaker i Fellesnemda

RS 1/16 Møteprotokoll - Kulturutvalget Indre Fosen - 01.09.16

RS 2/16 Møteprotokoll - Kulturutvalget Indre Fosen - 12.10.16


